
 
IV. Subsystém: Zdravotní d ůsledky zát ěže lidského 

organismu cizorodými látkami z  potravinových řetězců, dietární 
expozice 

 
 

Čím se subsystém zabývá 
Tento subsystém se zabývá odhadem expozice a charakterizací zdravotních rizik 
spojených s výživou obyvatelstva.    
 
Zapojení m ěst Libereckého kraje do subsystému  
V Libereckém kraji nebylo zastoupeno žádné město.   
 
Členění subsystému 
 

První projektovou částí  je systém vzorkování potravin. 
 

Druhá projektová část  se zabývá monitorováním výskytu vybraných patogenních bakterií  
v potravinách. 

 

Třetí část projektu  je věnována monitoringu výskytu potravin na bázi geneticky 
modifikovaných (GM) organismů na trhu v ČR. 

 

Čtvrtá projektová část  subsystému je částí základní a nejrozsáhlejší. Zabývá  
se monitorováním dietární expozice populace vybraným chemickým látkám. 

 

Pátá projektová část , zaměřená na hodnocení přívodu nutrietů, se oddělila od předchozí 
čtvrté části vzhledem k potřebě specializovat metodologii především směrem k vyššímu 

využití metod nutriční epidemiologie. 
 
 
 Výsledky za rok 2012 
 
Odběry vzorků potravin byly realizovány ve 24 vybraných sídlech České republiky (dále 
jen ČR) rozdělených do 4 územních regionů. Během dvouletého monitorovacího cyklu 
(2012-2013) byly vzorky odebírány v 96 různých prodejnách, na 48 různých místech ČR, 
v 8 různých časových obdobích tak, aby byl zahrnut očekávaný vliv velikosti sídelních 
míst, typu prodejen i možných sezónních změn v zásobování potravinami (nákupy 
povětšině v hlavní sezóně). 
 
Na přítomnost salmonel  bylo vyšetřeno 322 vzorků potravin zahrnujících vepřové  
a drůbeží maso, masné výrobky, ryby, lahůdkářské a cukrářské výrobky a dva druhy 
koření. Pozitivní nález byl zjištěn v 11 případech (3,4 %). Významný byl nález  
S. typhimurium ve vzorku uzené makrely v počtu < 10 KTJ/g. Další pozitivní nálezy byly 
detekovány u vzorků masa drůbežího (7/14,6 %) a vepřového (3/4,2 %). 
 
Na přítomnost baktérií rodu Campylobacter  bylo vyšetřeno celkem 120 vzorků vepřového 
masa, vepřových jater, drůbežího masa a drobů. U 16 vzorků (13,3%) byl potvrzen 
pozitivní nález. Jednalo se o 10 vzorků drůbežího masa (20,8%), 2 vzorky drůbežích jater 
(4,2%), třikrát byl pozitivní nález detekován u vepřových jater (4,2%) a jedenkrát  
u vepřového masa (1,4%). 
 
 
 



 
Na přítomnost Listeria monocytogenes  bylo vyšetřeno 322 vzorků potravin. Pozitivní 
nález byl zjištěn v 25 případech (7,8%). Nejčastěji byla L. monocytogenes detekována 
v mase drůbežím (9/18,8 %), v mase vepřovém (9/12,5 %), v masných výrobcích (5/5,2 
%), jedenkrát ve vzorcích uzená makrela (4,5 %) a obložená bageta (3,3%).  
 
Přítomnost baktérií Staphylococcus aureus  byla sledována u 322 vzorků potravin.  
V 56 vzorcích (17,4 %) byla potvrzena přítomnost baktérií S. aureus. Nejvyšší počty 
koagulázopozitivních  stafylokoků byly detekovány u dvou vzorků cukrářských výrobků. 
 
Hodnocení p řívodu nutrient ů 
Na základě údajů získaných v období 2010/2011 bylo provedeno hodnocení přívodu 
vybraných nutrietů a mikronutrientů (hořčík, fosfor, vápník, železo, zinek, sodík, draslík, 
selen, jód, měď, chróm, mangan, molybden a nikl). 
 
V případě vápníku, hořčíku, zinku a draslíku byl zaznamenán nižší přívod ve všech 
hodnocených populačních skupinách. V případě železa selenu a jódu byl nižší přívod 
zaznamenán více u žen. Jedině u fosforu byl sledován dostatek ve všech hodnocených 
populačních skupinách a v případě sodíku byl dokonce zjištěn nadbytek u mužů. 
 

 
 


